
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/13-01/06 

UR.BROJ: 2178/14-01-13-3 

Oprisavci, 18. studenoga 2013.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 18. studenoga 2013.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 18. studenoga 2013.  

godine sa početkom u 19,15 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

 Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici nazočni 

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća : MATEJ KOLOBARIĆ i ANTUN 

KOVAČEVIĆ, te zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

Prije usvajanja dnevnog reda Općinski načelnik Pejo Kovačević  predložio je izmjenu 

i dopunu  dnevnog reda: 

- Točka   9.  Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Oprisavci  

- Točka 9. se mijenja u Točku 10. Razmatranje zamolbe za jednokratnu financijsku 

pomoć  – Dragane Marjanović iz Trnjanskih Kuta k.br.81a uz dopunu zamolbama 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. SANJA JAREDIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ  

10. ZDRAVKO KATALINIĆ  

11. MIJO UREMOVIĆ  

 



socijalno ugroženih obitelji: Josipa Mihić, Oprisavci 23, Marije Gere, Oprisavci 6, 

Jakoba Vuković, Oprisavci 128 

 

Član Općinskog vijeća Mijo Vladić- predlaže da se pod točkom različito raspravi o 

izgradnji novog društvenog doma u Oprisavcima. 

 

Nakon predloženih točaka dnevnog reda utvrđen je sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat. 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 05. rujna – 15. studenoga 2013.g.  

2. Donošenje Odluke o kupnji diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica Općinskog 

vijeća Općine Oprisavci. 

3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Oprisavci. 

4. Donošenje Odluke o prijedlogu člana  povjerenstva za provedbu Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

a) prijedlog jednog člana za povjerenstvo za dodjelu zakupa na polj. zemljištu u 

vlasništvu RH . 

b) prijedlog jednog člana za povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju      

poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta . 

5. Donošenje Zaključka o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci. 

6. Razmatranje zahtjeva N.K. „Gaj“ Poljanci za uplatu dotacije. 

7. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore studentima u 2013.g. 

8. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu u 2013.g. 

9. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Oprisavci . 

10. Razmatranje zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć – Dragane Marjanović Trnjanski 

Kuti 81a,  Josipa Mihić, Oprisavci 23, Marije Gere, Oprisavci 6, Jakoba Vuković, 

Oprisavci 128. 

11. Različito. 
 

 Dnevni red s izmjenama i dopunama   jednoglasno je usvojen. 

 

Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik s 3.  sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik s  3. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen 

 

 

 



Aktualni sat 

 

Mijo Vladić- na prošlom vijeću je rečeno da se odradi izmjera zemljišta  s Antom, Marijanom i 

Tutekom, treba vidjeti što je naše, a što njihovo. 

Franjo Klenuk – raspitao sam se kakvu ja imam nadležnost da nekome naložim što će u svome 

dvorištu raditi . Borili smo se za zemljište Marije Blažević, dosta mještana je reagiralo kao da joj 

želim oduzeti kuću , premda se radilo o tome da ona nama daje naš dio zemljišta. 

Mijo Vladić- ti si se prihvatio da budeš predsjednik Općinskog vijeća , a načelnik je načelnik , vas 

dvojica morate naći zajednički jezik, a Anica /Ante nije na svome zemljištu nego na općinskom. 

Franjo Klenuk- ona je dugo tamo, mi imamo komunalnog redara i općina treba poduzeti nešto da 

se to tamo odradi. 

Mijo Vladić- znači gdje ima imalo otpora to ne rješavamo. Rješavamo samo ono što se može 

riješiti. Znate da smo išli k njemu da se on preseli Marijanu. 

Stjepan Novoselović- Mi kada smo razgovarali o tome problemu ja nisam čuo da vi nećete , ja bih 

to prepustio pravnoj službi . Treba vidjeti s pravne strane kako to riješiti. Ona je na općinskom 

zemljištu, taj problem se može riješiti da se ode do dotične i da se to riješi a ako je potrebno da se 

napravi novi svinjac. Treba otići k njoj i porazgovarati, nitko nije policajac da izbaci Anicu iz 

kuće . I dalje tvrdim ako ne možemo mi to riješiti neka riješi pravna služba. 

Franjo Klenuk- kada je kućica dovezena onda je to riješeno. 

Sjepan Novoselović- ta kućica je njoj dana na korištenje. 

Mijo Uremović- ona ima pravo na taj dio. 

Franjo Klenuk- rečeno je da se uradi izmjera zemljišta . 

Mijo Vladić- imamo pritužbe da su ušli u naše zemljište. Tutek neće ogradu i kada se stavi ograda 

što onda? 

Franjo Klenuk- Načelnik sutra može nazvati jednog od geodeta da se to učini. 

Pejo Kovačević- ja sam razgovarao s njom, ona živi jako teško nema struju, vodu. Po ovom 

pitanju kontaktirao sam Rakitića , dečki ne znaju gdje je zapelo. Svi geodeti imaju gužvu s 

legalizacijom. Rakitić ima puno posla, ali činjenica je da ima i drugih geodeta. Tokom ovog tjedna 

gledat ću da to bude riješeno. Također nije riješeno ni općinsko zemljište u Trnjanskim Kutima 

koje je trebalo ići u prodaju. 

Antun Jovičić- U katastru je na tome zemljištu u Trnjanskim Kutima ucrtana kuća koje nema, nije 

išlo u prodaju jer se ne može procijeniti stvarna vrijednost zemljišta dok se ne ukloni kuća. Što se 

tiče Anice Božić, kućica u kojoj živi Anica  općina je dobila od Ministarstva regionalnog razvoja. 

Onog momenta kada je kućica postavljena ona je obećala staru ruševnu srušiti. Ona je bila na 

Marijanovom popisu za novu kuću i jedan dio je njezin. Ona tamo živi ali to još uvijek nije 

njezino zemljište ako nije podnijela nikakav zahtjev mi ju  možemo preduhitriti . 

Mijo Vladić- znači ništa bez pravne službe, a vas dva se pobrinite da to riješite . 

Stjepan Kurkutović- gospodin Jovičić je rekao da će otići vidjeti dječje igralište u Stružanima. 

Što je s tim? 

Antun Jovičić- po poslovniku nije predviđeno da meni idu pitanja . Ljudi  koji su bili tamo dok se 

to radilo uvjeravaju me da je sve bilo novo. Beton od Mađarevića je bio odvezen da bi se to 

ugradilo. 

Franjo Klenuk- razgovarao sam s Ilijom Majić i on je bio tamo gdje se ugrađivalo.  



Stjepan Novoselović- ostalo je duga za dječje igralište još 20.000,00 kn, mislim da je rečeno da se 

pozove izvođač da obrazloži neke nejasnoće. Gosp. Jovičić je sam rekao da će otići to vidjeti. 

Pejo Kovačević- ja sam bio tamo i imam fotodokumentaciju , izvođač  tvrdi da za opremu do 

određene visine da ne treba atest. Igralište je napravljeno neprofesionalno, zato sam ga i zvao da 

dođe. Mi ćemo to svakako morati platiti na ovaj ili onaj način. Napravit ću pisani poziv da se 

očituje o navedenome. Mi smo platili 23.000,00 kn ostalo je još 20.000,00 kn .Činjenica je da smo 

mi njemu dužni, ali svakako ćemo iznaći model da to ne platimo. 

Mijo Vladić- puno vijećnika nije bilo u prošlom sazivu vijeća , ali traženo je da se na parkiralište 

ispred općine stavi zabrana za kamione, vidimo da su kamioni i dalje parkirani tu. Oni naprave 

više štete nama nego Mateju koristi. Govorio sam načelniku da nabavi žuto kamenje , rekao je da 

hoće . 

Franjo Klenuk- možda bi bilo dobro da se postave znakovi. 

Pejo Kovačević- možda smo to trebali staviti kao točku na vijeće da se to riješi. Na idućoj sjednici 

treba donijeti odluku temeljem ponuda. 

Mijo Vladić- znak je dobar, ali mislim da ništa ne vrijedi. 

Mijo Uremović- čovjek iz Zoljana me pitao što je s prilaznim cestama kod nadvožnjaka. 

Pejo Kovačević- vezano za taj dio ceste ostalo je neriješeno nekih 100 m sa Zoljanačke  i 300 m 

sa Stružanačke strane . Oni to sada ne mogu riješiti jer im nije u proračunu . U međuvremenu sam 

kontaktirao HAC oni se drže projekta i drugo neće. Oni su nama odgovorili kako bi to trebalo 

izgledati, komunalni redar je bio na terenu rečeno je da će oni to odraditi po projektu. Vezano za 

županijske ceste projekt je u izradi , to će biti vjerojatno iduće godine u Proračunu.  

Franjo Klenuk – županija je obvezna skrbiti o toj cesti. Imam pitanje za načelnika, kako je prošlo 

otvaranje ljekarne i stana na Gajni? 

Pejo Kovačević- mi kao općina nismo organizirali otvaranje niti jednog niti drugog. Poslao sam 

pozivnice za otvaranje stana na Gajni, jer je ručak bio u općini. Sve je bilo u organizaciji Javne 

ustanove , koja je snosila i troškove ručka. Bili su nazočni pomoćnik Ministra, predstavnici 

svjetske banke, predstavnici  BED-a, župan, dožupan, predstojnik Državne uprave Mario Vučinić. 

Što se tiče naših obveza, smatrao sam da ne bi bilo loše da goste počastimo nekakvim poklonom 

ispred Općine Oprisavci. Pripremili smo deset košarica s nekim našim proizvodima i uručili 

gostima. 

Što se tiče ljekarne gospođa Vinković je otvarala i ona je pozvala svoje goste. Ona je pozvala i 

župana i zamjenika župana, te ljude iz svoje branše. Tu su joj pomogle žene udruge „Smiljak“ iz 

Oprisavaca koje su tom prigodom upriličile i izložbu , te pripremile i ostalo što je bilo u njihovom 

dogovoru. 

Franjo Klenuk- bitno je da je ljekarna tu. 

Mijo Vladić- što se tiče ekologije i Gajne ovo je stvarno sprdnja. Ovdje se miloni povlače, netko 

je uzeo te novce. Da li je Beneš što uplatio općini? Ja vas pitam što to znači? Mi moramo sve 

osigurati, a oni dođu kao gosti i još im damo poklone. Što se tiče ljekarne to nam svakako svima 

treba.  

 

TOČKA 1.  Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 05. rujna – 15. studenoga 

  2013.g.  

 

Franjo Klenuk- nekih stvari smo se već dotakli u aktualnom satu. 



Pejo Kovačević-  krenut ću od novaca. Odrađena je cesta prema smetlištu u Prnjavoru , općina 

sudjeluje s 20 % svojih sredstava, ostalo je odobreno od strane Fonda za zaštitu okoliša, nama 

ostaje za platiti nekih 64.000,00 kn . Ostalo je duga LLD-u Vinkovci  za dječje igralište u 

Stružanima 20.000,00 kn, Slavonija Busu za prijevoz učenika 32.000,00 kn, prema Palmi imamo 

još 40.000,00 kn , Ekopreventiva za deratizaciju 16.395,00 kn, sve skupa cca 172.397,00 kn . 

Dosta dugova preuzetih primopredajom su riješeni. Također imao i jamčevinu za zemljište cca 

54.000,00 kn.  

Sanacija smetlišta je završena, po mojim izračunima radi se o iznosu 272.172,50 kn s PDV-om. 

Nadzor nije dostavio račun. 

Odradili smo priključak vode  na domu, ambulanti, mrtvačnici. Prenijeli obvezu plaćanja struje i 

vode na ambulantu i ljekarnu. Imali smo aktivnosti vezano za LAG, da bi netko od nas mogao 

povlačiti bilo kakva sredstava mora biti predviđen u strategiji LAG-a. LAG funkcionira od prije , 

načelnica iz Kopanice je sada sastavila novi tim ljudi koji su napravili strategiju , tako da smo se 

prijavili na natječaj.  

Stjepan Novoselović- tko je učlanjen u LAG ispred općine? Imao sam kontakt s općinom 

Sikirevci. Treba održati sastanak s ljudima da im se objasni što to znači i kako se može aplicirati u 

neke projekte. 

Pejo Kovačević- otvoren je račun LAG-a,  napravljena strategija , ima tu puno posla, ako niste 

predviđeni novac je teško izvući. 

Stjepan Novoselović- trebalo bi održati jednu sjednicu samo po tome pitanju.  

Pejo Kovačević- riješili smo materijal ispred groblja u Prnjavoru . Postavljeni su oluci na staroj 

općinskoj zgradi , ponudio sam gosp. Kovaču da to odradi s tim da je odradio i neke letve na 

krovištu. Jednu stranu zgrade smo ožbukali, ponuda je n 19.000,00 kn sa bojom i podšit ćemo taj 

dio krova. 

Mijo Vladić- što je s mrtvačnicom u Kutima , da li tamo ima voda? 

Franjo Klenuk- oni imaju iskopan bunar. 

Pejo Kovačević- priključak iznosi 4.000,00 kn i iskop. Odrađen je u starom domu WC, pripremni 

radovi i drugo. Odrađeno je uređenje Krbeđeda – iskop, čišćenje, tarupiranje. Tu iznosa nema ,ali 

koštalo je 30-40 tisuća kuna. To je odrađeno i nije niti će biti naplaćeno. Dobili smo od županije 

sredstva za sufinanciranje javne rasvjete. U međuvremenu smo se kao Turistička zajednica 

kandidirali na jedan natječaj o prekograničnoj suradnji. Imali smo kontakte s jednom firmom 

vezano za poduzetničke zone. Poslovna zona  Stružani je 4-5 ha.  Tvrde da smo dobra lokacija . 

Pozvali su nas da oformimo tim ljudi te da otiđemo u jednu općinu u Istri gdje su oni odradili 

jednu poslovnu zonu. Radne zone više nemaju prioritet kao radne zone , ako bi imali potencijalnog 

ulagača mogli bi dobiti sredstva za zone. Dobio sam upit od firme SANO koja traži 10 ha za 

izgradnju silosa i tvornice stočne hrane, mi u tom dijelu imamo 19 ha. 

Franjo Klenuk- to treba ostaviti za neku drugu sjednicu Općinskog vijeća. 

Stjepan Novoselović - to samo dokazuje da od sjednice do sjednice ne može proći 2-3 mjeseca. 

Moramo imati vijeće češće. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Izvješće Općinskog načelnika Općine 

Oprisavci. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći   Z A K LJ U Č A K : 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

4  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika  

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 05. 

rujna – 15. studenoga 2013.g.  

 
KLASA: 023-05/13-01/33 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 2. Donošenje Odluke o kupnji diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica  

   Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk- sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća trebali bi tonski snimati sjednice 

Općinskog vijeća, te zapisnik pisati u kraćim crtama. 

Stjepan Novoselović- neka se zapisnik piše od riječi do riječi. 

Antun Jovičić- onda bismo trebali prvo napraviti izmjenu i dopunu Poslovnika. U osam godina 

koliko sam sudjelovao u izradi zapisnika , problem je kada nečiju miso treba dovršiti, a pogotovo 

ako se piše od riječi do riječi . Zapisnik treba pisati u skraćenom obliku . 

Stjepan Novoselović- Zapisnik može biti napisan na osnovu tonskog zapisa u kraćem obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk dao je na glasovanje Donošenje Odluke o 

kupnji diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

 

 Općinsko vijeće s 8 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom donosi Odluku o kupnji 

diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica Općinskog vijeća Općine Oprisavci koja glasi: 

 
Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

4.  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 

       O D L U K U 

o kupnji diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica općinskog vijeća 

Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci odobrava kupnju diktafona u svrhu tonskog snimanja sjednica 

Općinskog vijeća općine Oprisavci  što je u skladu s Poslovnikom općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 
KLASA: 023-05/13-01/37 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 



TOČKA 3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  povjerenstva za ravnopravnost 

   spolova Općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk – svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstava za ravnopravnost spolova. 

 

Kako u prijedlogu Odluke nije bilo prijedloga za imenovanje članova povjerenstva, te nisu 

kontaktirane  osobe koje je vijeće na današnjoj sjednici  predložilo , predsjednik općinskog vijeća 

predložio je , a Općinsko vijeće prihvatilo da se ova točka dnevnog reda odgodi do slijedeće 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o prijedlogu člana  povjerenstva za provedbu Zakona o  

   poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednicu primili ste izvadak iz zakona o poljoprivrednom 

zemljištu vezano za ovu točku dnevnog reda, sukladno članku 27. ovog zakona Općinsko vijeće je 

dužno predložiti jednog člana u povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta , te sukladno 

članku 43. zakona predložiti  jednog člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju 

poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 

 

Općinsko vijeće je nakon glasovanja  jednoglasno donijelo slijedeće ODLUKE: 

 

a)   prijedlog jednog člana za povjerenstvo za dodjelu zakupa na polj. zemljištu u 

vlasništvu RH  
 
Na temelju članka  27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („N.N.“ br. 39/13), članka 35. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  4.  sjednici održanoj  18. studenoga  2013.g. 

donosi 

     O D L U K U 

o prijedlogu  jednog člana za povjerenstvo 

za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH  - 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci predlaže da se  za povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom  zemljištu u vlasništvu RH na području općine Oprisavci imenuje: 

 

ANTUN  KOVAČEVIĆ 

 (rođ. 29.12.1965.g., oib: 24049086323)  

 

Oprisavci 204 N 

35213 Oprisavci  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljena Agenciji za poljoprivredno 

zemljište. 

 
KLASA: 023-05/13-01/35 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 



b)   prijedlog jednog člana za povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 

poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 
  

Na temelju članka  43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („N.N.“ br. 39/13), članka 35. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  04.  sjednici održanoj  18. studenoga  2013.g. 

donosi 

 

      O D L U K U 

o prijedlog jednog člana za povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju   

poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 

 

 

       Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci predlaže da se za povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u 

funkciju   poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta imenuje: 

 

MIJO UREMOVIĆ 

(rođ. 21.12.1970.g., oib: 10189208543) 

 

Prnjavor 32 

35221 Velika Kopanica 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljena Agenciji za poljoprivredno 

zemljište. 

 

KLASA: 023-05/13-01/36 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 5. Donošenje Zaključka o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk- provjerio sam da imenovanje ulica na području naše općine našim građanima ne 

donosi nikakve probleme. 

Mijo Uremović- mi smo već na svom mjesnom odboru raspravljali i većina ljudi se boji da će 

morati promijeniti dokumente. 

Stjepan Novoselović- to će svakako utjecati na pravne osobe. 

Mijo Uremović- ovo pitanje treba staviti na mjesne odbore, neka oni odluče o tome. 

Franjo Klenuk- predlažem da se zaduži Općinski načelni da odradi s mjesnim odborima da se svi 

izjasne o tome. 

 

 Općinsko vijeće nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda donosi slijedeći ZAKLJUČAK, 

koji glasi: 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

04  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 



Z A K L J U Č A K 

o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon rasprave o imenovanju ulica u Mjesnim odborima 

na području općine Oprisavci  zaključilo je 

 

- da Općinski načelnik pismenim putem zatraži od  Vijeća Mjesnih odbora općine Oprisavci 

da se očituju o imenovanju ulica  u svojim mjesnim odborima, te ako je potrebno da 

sazovu zbor građana o davanju mišljenja građana o imenovanju  ulica. 

 
KLASA: 023-05/13-01/32 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

TOČKA 6.   Razmatranje zahtjeva N.K. „Gaj“ Poljanci za uplatu dotacije. 

 

Franjo Klenuk – Svi su u  materijalima za sjednicu primili zahtjev N.K. „GAJ“ Poljanci za uplatu 

dotacije, mislim da je to zastarjelo jer je prvenstvo odigrano. 

Pejo Kovačević- Predsjednik njihovog kluba je dostavio zahtjev oni su išli na kupnju opreme. 

Općina je njima prebacila i više sredstava nego što je bilo predviđeno.  

Franjo Klenuk- Koliko je meni poznato klub nije odigrao dvije utakmice. 

Stjepan Novoselović- Ja sam iz Poljanaca i očito je problem u njima čak je klubovima i skidana 

dotacija . Gosp. Jovičić je bio na osnivanju tog kluba, to je politički odrađeno , selo je malo nema 

dovoljno igrača . To je tragedija . Tu su igrali ljudi koji nisu iz Poljanaca. Djeca iz Poljanaca ne 

igraju u tom klubu. Svakako im treba pomoći oni jesu kupili kosilicu i odradili mrežu. Trbalo bi 

porazgovarati s predsjednikom kluba i reći im da oni nisu jedini klub koji ima problema s 

financijama i da im sredstva iz proračuna nisu dostatna za njihov rad. 

Mijo Vladić-. što se tiče nogometa i klubova savez nameće pravila igre. Zadrugaru je potrebno 

180.000 kn godišnje ne računajući moje donacije. Ovaj sport se igra za suce i delegate tako je to 

sada. 

Antun Jovičić – moram kratko odgovoriti da to nije bilo politički. Klub u Trnjanskim Kutima 

trenutno nije aktivan , pola općine ne bi imalo gdje igrati . Ni u Zadrugaru ne igraju Oprisavčani. 

Mijo Vladić- u Zadrugaru igraju dečki iz Svilja, Novog Grada i Prnjavora.  

Stjepan Živković- trebaju pomoć, pa neka održe nogometni turnir kao i ostali klubovi . Svaki klub 

na taj način može zaraditi novac. 

Stjepan Džambo – bio sam u Poljancima kada smo imali utakmicu. Oni imaju kosilicu, a trava im 

je prevelika.  

Franjo Klenuk- neka načelnik razgovara s predsjednikom da se vidi što se može riješiti, da im se 

sanira dug kako bi se dalje mogli natjecati. 

Mijo Vladić- da općina plati troškove, ali na račun saveza. 

Stjepan Kurkutović- svaka čast mreži i kosilici, ali treba prvo riješiti dugove. 

Stjepan Novoselović- moj prijedlog je da se sastanu predsjednici i tajnici klubova Poljanci _ Kuti 

i da se napravi jedan klub. 

Zdravko Katalinić- mislim da nema zainteresiranih za to, problem je s pojedincima. 

 

Općinsko vijeće nakon rasprave i glasovanja  jednoglasno donosi slijedeću Odluku, koja glasi: 

 
Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

4.  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 



        O D L U K U 

o financijskoj pomoći N.K. „GAJ“ Poljanci  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2013.g. u iznosu do 3.000,00 kn u svrhu podmirenja troškova N.K. „GAJ“ Poljanci 

(kotizacija i sudci)  prema Županijskom nogometnom savezu Brodsko-posavske županije.  

 

Članak 2. 

 Zadužuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci da pozove predsjednike i tajnike N.K. „GAJ“ 

Poljanci i N.K. „NAPRIJED“ Trnjanski Kuti te da se izvidi mogućnost udruživanja ova dva nogometna 

kluba u jedan (od proljeća 2014.g.). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu. 

 

KLASA: 023-05/13-01/34 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 7. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore studentima u 2013.g. 

 

 

Franjo Klenuk- pročitao je nazočnima prijedlog odluke . Iz prijedloga se vidi da se ovo tretira 

kao jednokratna pomoć. 

Pejo Kovačević- vijeće treba odraditi da li idu svi studenti ili ako imaju nekakvu stipendiju da 

neće dobiti od općine. Treba odrediti kriterije i recimo 80.000,00 kn podijeliti na studente koji 

zadovoljavaju te kriterije. 

Stjepan Novoselović- ja sam i prošli puta predlagao da se dodijeli pomoć onim studentima koji 

nemaju drugu stipendiju. Recimo, moja djeca jedno ima stipendiju , drugo nema. 

Antun Jovičić- ako jedno dijete ima drugo ne znači da ju je zaradilo. 

Pejo Kovačević- možda treba staviti i dobnu granicu recimo nekakvih 26 g. 

Sanja Jaredić- zašto apsolventi nemaju pravo?  

Franjo Klenuk- možda je to propust treba uvrstiti i apsolvente. 

Stjepan Novoselović- tu se pomaže roditelje , po meni je pravedno da oni koji već imaju 

stipendiju da ne dobiju ovu pomoć. 

Mijo Uremović- ako je dvije godine bilo 1.000,00 kn za sve studente, neka bude i sada. Druge 

općine daju i stipendiju i pomoć. 

Franjo Klenuk- moje mišljenje je da to bude kao i do sada. 

Sanja Jaredić- ja bih predložila jednokratnu pomoć svim studentima kao i do sada. 

Franjo Klenuk – Predlažem 1.000,00 kn redovnim studentima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje dva prijedloga: 

 

1. Prijedlog – 1000,00 kn svim redovnim studentima koji po prvi puta pohađaju ovu 

akademsku godinu – 6 glasova ZA 

2. Prijedlog  - da se raspiše natječaj za stipendije minimalno 200,00 kn mjesečno za ovu 

akademsku godinu uz uvjet da nema drugu stipendiju  - 5 glasova ZA 

 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je donesena slijedeća 

ODLUKA, koja glasi: 

 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

4.  sjednici održanoj  18. studenoga  2013.g. donosi 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

 s područja općine Oprisavci (akademska godina 2013./2014.) 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu  pomoć/potporu studentima koji imaju 

prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.000,00 kn, za akademsku godinu 2013./2014.  za 

svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci. 

 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć imaju: 

- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na 

prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da roditelji studenata koji 

su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci  veća od 500,00 kn  do dana 

podnošenja zahtjeva. 

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine 

nemaju pravo na pomoć. 

Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2013/2014. za  razdoblje od 01. listopada  2013. g. do 15. 

srpnja 2014. g. 

Članak 3. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine  Oprisavci  

kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.   

 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti: 

- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu (2013./2014.) 

- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente), 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku  indeksa 

- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa. 

 

Članak 4. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 15. siječnja 2014.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 2013.g. u 

roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske  županije“. 

 

KLASA: 023-05/13-01/31 

URBROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 8. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu u  

   2013.g. 

 

Pejo Kovačević- kako je moja stranka pred izbore imala prijedlog 5.000,00 kn po djetetu, a kako 

sam načelnik pola godine moj prijedlog je 2.500,00 kn po djetetu. Trenutno je rođeno 12-ero 

djece. 

http://www.opcina-oprisavci.hr/


Činjenica je da je djece malo, kako smo imali izbore i druge izdatke  moj prijedlog je 2.500,00 kn. 

Mijo Vladić- za studente imamo, a za rodilje nemamo . 12-ero djece, pa to je zbilja malo . Mi 

predlažemo 5.000,00 kn ili ništa, pa ćemo reći da vijeće nije htjelo prihvatiti. Ništa nam nije puno 

i puno novca tu ide, kolika je samo načelnikova plaća, plaća tajnice i  komunalnog redara i drugo. 

Pejo Kovačević- ja povlačim svoj prijedlog i podržavam ovaj prijedlog od 5.000,00 kn. 

Stjepan Novoselović- ja se slažem s 5.000,00 kn, ja ću naći rješenje da se ta sredstva nametnu. Mi 

smo plaćali godinama struju osobi koja je radila u zgradi koju smo mi renovirali. Malo prije je 

rečeno da su odrađene stvari na Krbeđedu bez naknade, nitko na to nije reagirao. Tamo spucamo 

125.000 kn na nešto i nitko ne pita za to . Ja smatram da treba isplatiti djeci 5.000,00 kn. Neka se 

vidi da je općina osjetljiva po tom pitanju. Mi ne moramo gledati samo kako rasporediti novac, 

nego kako ga i namaći. 

Franjo Klenuk- koliki je iznos stavljen u proračun? 

Antun Jovičić- ta je pozicija predviđena na bazi 1.500,00 kn. 

Stjepan Novoselović- s čega je isplaćivana plaća Gariću? 

Antun Jovičić -  intelektualne usluge. 

Mijo Uremović- ovo je stavka o kojoj stvarno treba razmišljati, treba voditi više brige o ovome, a 

ne o nekim drugim stvarima. 

Stjepan Novoselović- ne vidim razloga zašto mi to ne bi mogli isplatiti. 

Antun Jovičić- ja predlažem da to odradimo kao do sada obzirom na vremena i teret. Pitam se 

zašto nismo pričali o povećanju pomoći studentima . Predlažem da se isplati 2.500,00 kn do kraja 

godine. 

Mijo Vladić – na koji način si ti plaću odglasao, mi plaćamo dva načelnika. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje dva prijedloga: 

 

1. Prijedlog – 5.000,00 kn po novorođenom djetetu u 2013.g. – 5 glasova ZA 

2. Prijedlog  - 2.500,00 kn po novorođenom djetetu u 2013.g. – 6  glasova ZA 

 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je donesena slijedeća 

ODLUKA, koja glasi: 

 
Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 110/08 , 34/11 

i 54/13) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  04.  

sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2013. g 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za 

novorođeno dijete na području Općine Oprisavci, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći u 

2013. g. 

Članak 2. 

 Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj: 

-    državljanin Republike Hrvatske,  

- za dijete rođeno od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. g.  koje ima prijavljeno           

          prebivalište ma području općine Oprisavci, 

     -    da oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Oprisavci ili za   

          jednog  roditelja ukoliko je isti samohrani roditelj. 

 



Članak 3. 

 U 2013.g.  visina  jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu iznosi 2.500,00  kn. 

  

Članak 4. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti roditelje novorođene djece u 2013.g. 

na području općine  Oprisavci  kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći za novorođenu djecu u 

2013.g.   

 

Članak 5. 
 Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj do 15. siječnja 2014.g.  

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci na posebnom  obrascu, a uz isti se prilažu sljedeći 

dokumenti: 

-          preslika domovnice ili osobne iskaznice roditelja, 

-          uvjerenje o prebivalištu za roditelje  i novorođeno dijete, 

-          preslika rodnog lista za novorođeno dijete  

-          preslika kartice tekućeg računa  ili žiro računa roditelja. 

 

Članak 6. 

 Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun  ili žiro-račun 

roditelja u roku 15 dana od podnošenja zahtjeva. 

 

Članak 7. 

 Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Oprisavci  za 2013.g. u 

Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 

  

Članak 8. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske  županije“. 

 

KLASA: 023-05/13-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 9. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izboru   

  najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

  Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci  

 

Franjo Klenuk – Kako vam je poznato Agencija za poljoprivredno zemljište  nije dala suglasnost 

na našu odluku o izboru najpovoljnije ponude, te je novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu 

preuzela raspolaganje zemljištem, tako da je donošenje ove odluke čista formalnost kako bismo 

sudionicima na natječaju mogli isplatiti uplaćenu jamčevinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o stavljanju 

izvan snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci . 

 

Nakon glasovanja utvrđeno je da je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova 

donesena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Oprisavci, koja glasi: 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/


Na temelju negativne Suglasnosti Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA: 320-02/11-

01/1455, URBROJ: 370-06/06-12-3 od 17. prosinca 2012.g.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 

i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko 

vijeće općine Oprisavci na  4.  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Oprisavci  

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci stavlja izvan snage: 

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Oprisavci 

(KLASA: 023-05/11-01/1, URBROJ: 2178/14-01-11-1 od 18. ožujka 2011.g.) 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske  županije“. 

.  

KLASA: 023-05/13-01/39 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 10.  Razmatranje zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć – Dragane  

    Marjanović Trnjanski Kuti 81a,  Josipa Mihić Oprisavci 23, Marije  

    Gere Oprisavci 6,JakobaVuković, Oprisavci 128 

 

Pejo Kovačević- uz zamolbu koja je dostavljena članovima Općinskog vijeća u materijalima za 

sjednicu u međuvremenu pojavile su se još zamolbe Josipa Mihić,  Oprisavci 23, Marije Gere,  

Oprisavci 6, Jakoba Vuković, Oprisavci 128. Smatram da tim ljudima treba pomoći na neki način.  

Mijo Vladić- vi se smijete i ismijavate, a tim prosjacima treba pomoć 

Sanja Jaredić – nemojte tako to nisu prosjaci. Vi nikada niste bili u toj situaciji nemojte 

omalovažavati te ljude  

Stjepan Novoselović- ja sam predlagao da se zaposle ljudi u takvim situacijama na način kako je 

to riješila Općina Bukovlje. Naši ljudi bi mogli održavati javne površine. 

Franjo Klenuk – Gere su osobe s invaliditetom, otac je u mirovini i to su jedina primanja, Josip 

Mihić je trenutno upao u takvu situaciju, Jakob Vuković- dok je radio,  radio je a sada je redovno 

pred trgovinom i pije. 

Stjepan Kurkutović- Mihići su u jako nezgodnoj situaciji. 

Franjo Klenuk – svi su oni različiti i svi trebaju pomoć. 

Antun Jovičić- ima ljudi koji se nisu pojavili ovdje, a u težoj su situaciji. 

 

Općinsko vijeće nakon rasprave jednoglasno donosi ODLUKU koja glasi: 

 
Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

4.  sjednici održanoj  18. studenoga 2013.g. donosi 

 



O D L U K U 

o isplati jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 

obiteljima na području općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2013.g. u iznosu 6.000,00 kn  ( šesttisuća kuna) u svrhu jednokratnih pomoći 

socijalno ugroženim obiteljima i to: 

 

- MARIJA GERE, Oprisavci 6 –     2.000,00 kn 

- JOSIP MIHIĆ, Oprisavci 23 –     2.000,00 kn 

- DRAGANA MARJANOVIĆ, Trnj. Kuti 81 A –   1.000,00 kn 

- JAKOB VUKOVIĆ, Oprisavci 128 –                 1.000,00 kn 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. biti će plaćena socijalno ugroženim obiteljima na ruke gotovinom iz 

blagajne.  

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu. 

 

KLASA: 023-05/13-01/38 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 11. Različito. 

 

Franjo Klenuk - Što je s novim domom? Rekli smo da ćemo pod ovom točkom raspraviti. 

Pejo Kovačević- Nadzor je bio na licu mjesta, snimljena je situacija na terenu onakva kakva je, 

kažu da će se natječaj uskoro raspisati. 

 

 

 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u  23,20 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


